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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

él'

Ata da sexta reunião do Colegiado do Curso de
Tecnologias da informação e Comunicação.
realizada no dia 23 de maio de 201 3. às 1 6 horas. na
sala A-118 do Campus Jardim das Avenidas.
Araranguá.
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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mi] e treze, às dezesseis horas, na sala A-1 1 8
do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de Tecnologias
da Iníbrmação e Comunicação, devidamente convocados para reunião extraordinál'ia: Professor
lábio Rodrigues de La Rocha, Professora Eliane Pozzebon: Prof'essora Olha Yevseyeva, Simone
Pi'ohssora Meister Sommer Bilessimo. Professora Solange Mana da Salva. Professor Roderval
Marcelino. Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. Professora Luciana Bolan Friso. Professor
Marcio Vieira de Souza e i'epresentante discente Gabriellli Ciasca Venoso: sob a Presidência do
Professor Vilson Gruber. Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação.
1-havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião
submetendo a aprovação do item ]. Para a aprovação de todas as disciplinas do curso de
Engenharia da Computação. exceto as que já fazem parte da matriz curricular no TIC. para serem
utilizadas como optativas para BÍlIs de integralização curricular, este item Htcou pendente sua
aprovação para a próxima reunião do- mês de junho. onde o colegiada deHtniu que os professores
Alexandre Leopoldo Gonçalves. Marcio Vieira de Souza e a professora Luciana Bolan Friso.
apresentarão quais disciplinas da Engenharia da Computação . após uma análise mais criteriosa.
poderão sej' integralizadas no curso do TIC. Após passaram ao item 2. Inclusão da disciplina
optativa ARA7034 -- Relações enter étnicas nos currículos 2009.2 e 20] 1 . 1 : Submetida à votação
este item foi aprovado por unanimidade. Passaram então ao item 3. Ministrante para o curso de
.LAVA. O professor Fabio Rodrigues de La Rocha se prontificou a apresentar a este colegiada
uma proposta de cul'se em .LAVA para atender o pedido dos alunos dos curso de TIC e da
Engenlaaria da Computação. Após passaram ao item 4: Aprovação da terceira.avaliação. de
estágio probatório da prof'escora Luciana Bolan Friso (processo número 23080.0027] 0/20] ] -98).
Feito a apresentação do relatório a este colegiado. e colocado em votação, o mesmo aprovou por
unanimidade. Por íjm passaram ao item 5: Outros,que surgirem: Professor Roderval salienta que
o discente Trago foi incluído como bolsista do curso do TIC para a divulgação do curso. e â
professor Ricas'do AJexandre Reinando de Moraes justifica a este cólegiado sua ausência nesta
reunião devido estar participando no concurso de professores para o Campus Araranguá. e o
professor Alexandre Leopoldo Gonçalves salienta mais uma vez a saída do professor substituto
Cardos André de Souza Rodla e que o mClmo estará assumindo as disciplinas de Programa$1?ó
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Orientada a Objetos e Programação Distribuída para termino do semestre. Ato contínuo,
Professor Vilson agradece aos que cooperaram direta e indiretamente com a formatura do curso
de TIC e solicita aos membros do colegiado que divulguem finais as próximas formaturas e a
importância destas. Ao final agradece a presença de todos e encerra a reunião. Não havendo mais
nada a declarar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente em Administração da
Secretaria Acadêlniaa, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 23 de maio de 2013.
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